Informacja o działaniach Zarządu Głównego ZNP w okresie pandemii

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w związku z licznymi pytaniami informujemy poniżej o niektórych działaniach podejmowanych przez
Zarząd Główny ZNP w okresie pandemii. Szczegółowe relacje o naszych interwencjach systematycznie
zamieszczane są na stronie internetowej ZG ZNP (www.znp.edu.pl), w aplikacji ZNP (znpnews) oraz
przesyłane do Oddziałów ZNP (za pośrednictwem Okręgów ZNP), jak również publikowane w „Głosie
Nauczycielskim”.

COVID-19 i podjęte w związku z nim decyzje o wprowadzeniu lockdownu na terenie kraju dotknęły całą
gospodarkę, wiele obszarów życia, w tym edukację.
System szkolny z dnia na dzień z formy stacjonarnej przeszedł na formę zdalną. Brak sprzętu do pracy
zdalnej, brak szerokopasmowego internetu, brak jednolitej platformy edukacyjnej, brak szkoleń
nauczycieli, a do tego wdrażane w ekspresowym tempie rozporządzenia ministerstwa edukacji
(bez jakichkolwiek konsultacji) obnażyły rzeczywisty obraz szkół i placówek.
Gdyby nie ogromny wysiłek dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych bałagan
i chaos stałby się normą w życiu społeczności szkolnej.
Jednocześnie pandemia stała się pretekstem dla niektórych organów prowadzących do ingerowania
w autonomię szkół i dyrektorów w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych, wynagradzania
pracowników czy pozbawiania ich części świadczeń socjalnych i pracowniczych.
Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją Związku Nauczycielstwa Polskiego - interweniowaliśmy
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, u kuratorów oświaty, a także przygotowaliśmy wnioski
do Państwowej Inspekcji Pracy i sądów pracy.
Systematycznie prawnicy ZNP przesyłali informacje wyjaśniające nieprawidłowości w zakresie
naruszania praw nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Wyciągając wnioski z niedoskonałości przygotowania systemu oświaty do wyzwań związanych
z nauczaniem zdalnym, jakie miały miejsce pomiędzy marcem a czerwcem, Zarząd Główny ZNP
23 czerwca br. zwrócił się do ministra edukacji z żądaniem przygotowania systemowych rozwiązań
w przypadku gdyby rząd zdecydował się na zamykanie szkół i placówek od nowego roku szkolnego
w związku z narastającą pandemią. Wielokrotnie w okresie wakacji domagaliśmy się od rządu podjęcia
działań, które będą swoistym planem B w zakresie przygotowania bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i pracy dla uczniów i pracowników, a także funkcjonalnego systemu zdalnej edukacji,
podkreślając wprost „chcemy wrócić do szkół”. Czas ten został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zmarnowany, a ukazujące się w tym okresie rozporządzenia nie tylko zawierały luki prawne,
ale również nakładały na dyrektorów szkół ogromną odpowiedzialność bez wyposażenia
ich w stosowne narzędzie.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał się do premiera i ministra edukacji
o zapewnienie odpowiednich środków finansowych dla szkół i przedszkoli, zabezpieczenia bezpłatnych
testów czy szczepień. Związek domagał się takich zapisów w prawie, aby to dyrektor szkoły działając
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prewencyjnie mógł zdecydować o hybrydowej edukacji, ale nie w przypadku gdy pojawi się w placówce
koronawirus, ale wtedy, gdy weźmie się po uwagę zbyt liczne klasy, zatłoczone korytarze czy
zachorowalność nauczycieli.
Od 24 października kraj stał się czerwoną strefa, co oznacza w przypadku oświaty (zgodnie
z rozporządzeniem ministra edukacji) zdalną edukację nie tylko dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, ale także dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki nie objęła edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego ZNP
wystąpił do premiera o zmianę wydanego przez ministra edukacji rozporządzenia, zmianę która
pozwoli dyrektorom szkół i placówek na podjęcie decyzji o zdalnej lub hybrydowej edukacji bez
potrzeby uzyskania zgody sanepidu.
Trudno dziś przewidzieć, jak długo potrwa ta nadzwyczajna sytuacja w naszych szkołach i placówkach.
Związek Nauczycielstwa Polskiego konsekwentnie będzie domagać się od rządu i resortu edukacji
podejmowania i wprowadzania w życie szybkich decyzji. Decyzji które będą zrozumiałe dla
społeczności szkolnej, a także zapewnią uczniom i pracownikom szkół bezpieczne i higieniczne warunki
nauki i pracy.
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